
Dan is het Postgraduaat Bedrijfskundige Ingenieurstechnieken ('BIR') iets voor jou!
Deze techno-MBA biedt, naast een algemene opleiding inzake bedrijfsbeheer ook een
kritische kijk op het operationeel beheer van producten en diensten, dit alles
onderbouwd door kwantitatieve beleidstechnieken. Sociale vaardigheden komen
eveneens ruim aan bod. Kortom, de opleiding brengt u een diepgaande kennis van
systemen, technologieën, methodieken en vaardigheden die niet alleen het
competitief voordeel van uw bedrijf versterken, maar ook uw carrière een boost
geven.

Sterke punten
• Door zijn publiek van ingenieurs, en door de vereiste over 3 jaar werkervaring te

beschikken, garandeert BIR een interessante leeromgeving waar de theorie
grondig behandeld wordt en getoetst aan de brede praktijkervaringen in de groep.

• Het programma legt de nadruk op het verwerven van actieve kennis en bevat
talrijke praktische oefeningen en simulatie-games.

• BIR is niet alleen nuttig voor de deelnemers, maar ook voor hun werkgevers bij wie
ze hun nieuwe kennis meteen kunnen waarmaken (bv. in de afsluitende scriptie).

• De lessen worden gegeven op vrijdag en zaterdag, zodat de opleiding perfect te
combineren is met een voltijdse job.

• De contacten met medestudenten, lesgevers en alumni van BIR vormen een
waardevolle uitbreiding van je professionele netwerk.

Programmamodules

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp

Ben jij (of ken jij) een gedreven ingenieur die:
• technisch onderlegd is, maar inzicht in de organisatie en werking van een bedrijf mist?
• met goede ideeën komt, maar moeite heeft beleidsmakers in het bedrijf te overtuigen?
• een managementfunctie ambieert, of zelf mee het bedrijfsbeleid wil uitstippelen?

Postgraduaatsopleiding

Bedrijfskundige Ingenieurstechnieken

http://ea18.ugent.be/BIR

Bedrijfsbeheer
financiële analyse, accounting, strategie
en innovatiebeleid, organisatie en
leiderschap, industriële marketing

Via de website kan u de programma-brochure
bekijken en het aanmeldingsformulier invullen,
waarna wij u uitnodigen voor een persoonlijk
gesprek. Of contacteer:

BIR-Secretariaat, Technologiepark 903,
9052 Zwijnaarde-Gent

Tel. 092645502 Veerle.VanBeversluys@UGent.be

Vind ons op:
http://ea18.ugent.be/BIR

/BedrijfskundigIngenieur

BIR Alumni Network

Wiskundige beleidstechnieken
operationeel onderzoek
industriële statistiek
simulatietheorie

Operationeel beheer
Kwaliteitsbeheer, project management, 
productieplanning, logistiek en distributie, 
lean en Six Sigma Black Belt

Integratie
Productiebeheerssimulatie (business 
game), vakoverschrijdend project 
(scriptie)


